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นมัสการ พระใหญ่ไดบุตสึ และชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ี วัดโคโตคุอิน
สัมผัสธรรมชาติท่ี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟู จิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลก
ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จดุ ชมวิวภูเขาไฟฟู จิบนยอดเขา ภูเขาคาจิคาจิ
อั พเดทแทรนด์แฟชั่นย่ านสุดฮิ ตที่ ชินจูกุ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิ มทองคําภายใน วัดอาซะกุซ่า ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มคี วามเก่าแก่ท่ีสดุ ในโตเกียว
เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสี กิงโกะ อเวนิว
อั พเดทแทรนด์แฟชั่นย่ านสุดฮิ ตที่ ชินจูกุ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
อิ สระช้อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

Hakone

Mt.Kachi Kachi

Tokyo Sky Tree

Gingo Avenue

กําหนดการเดิ นทาง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ – สนามบิ นฮาเนดะ
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2)พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
C *** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือน
ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนัน้ ผู้โดยสาร จําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่าง
น้อย 45 นาที ***
22.45 น.
ออกเดิน ทางจาก กรุง เทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682 (ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง ฮาเนดะ – วัดโคโตคุอิน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ) – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – โก
เทมบะ เอาท์เลต
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ถึงสนามบิ นฮาเนดะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิ ตย์อทุ ยั ...ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ....นํ าท่านเดินทางสู่เมือง คามาคุระ เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ตดิ กับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากโตเกียว นมัสการ พระใหญ่ ไดบุทสึ แห่ งวัดโคโตคุอิน ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองคามาคุระ มี
ความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเป็ นรูปปั ้นพระที่สูงเป็ นอันดับสองของญี่ป่ ุน รองจากพระใหญ่ท่วี ดั โทไดจิ
เมืองนารา เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15
อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทําลายลง ทําให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตงั ้ อยู่โดยไม่ได้สร้าง
อาคารขึน้ มาครอบใหม่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับใบไม้เปลีย่ นสีมที งั ้ สีแดงส้มสีเหลืองอร่ามตัดกันอย่าง
สวยงามของต้นเมเปิ้ ลและต้นแปะก๊วยทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบของวัดแห่งนี้ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจทีม่ ชี ่อื เสียงและ
ได้รบั ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ป่ ุนแล้วนํ าท่านเปลี่ยนอิรยิ าบถเป็ นการ ล่องเรือโจรสลัด
สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ ทะเลสาบอาชิ (ใช้ เวลาล่อง 15 นาที ) ... เชิญท่าน
เลือกหามุมถูกใจบริเวณ ดาดฟ้ าเรือ เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบทีม่ ภี ูเขาไฟฟูจเิ ป็ นฉาก
หลัง … ... จากนัน้ นํ าท่านนํ าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ
โลกมาไว้ด้วยกันบนหุ บเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟู จ-ิ อุ ทยานแห่งชาติฮ า
โกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้าทีไ่ ด้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์
ดั ง ไม่ ว่ า จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent
Rive Gauche, Gap และอี ก มากมาย ห มวดสิ น ค้ า Intimate Apparel ได้ แ ก่ Kid Blue และ
Triumph หมวดสิน ค้ า Home Fashion ได้ แ ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori
เป็ นต้น ... นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของ
แท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือเป็ นสวรรค์แห่ง
การช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ นุ โดยเฉพาะให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานํ าท่าน
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั พร้อมทัง้ อาบนํ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ โอน
เซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์ญป่ี ่ นุ และพักผ่อนอย่างเต็มอิม่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) พร้อมเสิ รฟ์ ท่ านด้ วยเมนู พิ เศษ บุฟเฟ่ ต์ปู
ยักษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ํ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ป่ ุน
ว่าเป็ นปูน้ําเย็นทีเ่ นื้อมีรสชาติอร่อยทีส่ ุดและมีเนื้อทีน่ ุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อย แบบไม่อนั ้
ที่พกั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
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^_^ หลังอาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้ าแร่ ธ รรมชาติ ”เพื่อ สุ ข ภาพ/ “โอนเซ็น ”
(Onsen) นํ้ าแร่สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญี่ป่ ุนเชื่อว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วน
ช่วยเรือ่ ง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – กระเช้าไฟฟ้ าภูเขา คาจิ คาจิ – โอชิ โนะ ฮัคไค – โตเกียว – ช็อปปิ้ ง ชิ นจูก ุ - โตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

กลางวัน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มลี กั ษณะ
งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหมิ ะปกคลุมบนยอดเขาตลอด
ทัง้ ปี ... นํ าท่านขึน้ สัมผัสบรรยากาศและกลิน่ อายอย่างใกล้ชดิ ที่ สถานี ที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500
เมตร (ในกรณี ที่อากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อม
ทัง้ เลือ กชมและซื้อ สิ น ค้ าพื้ น เมื อ งและขนมอร่ อ ย มากมายตามอัธ ยาศัย ... จากนั น้ นํ าท่ า น
เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าเก่าแก่ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศญี่ป่ นุ ซึง่ เมืองนี้รบั อิทธิพลจาก
ต่ างชาติจงึ ทําให้บรรยากาศในเมือ งโยโกฮาม่ามีเสน่ ห์ท่แี ตกต่ างไม่เหมือ นใคร เพราะผสมผสาน
วัฒนธรรมของญี่ป่ นุ และต่างชาติเอาไว้ด้วยกัน …นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ เพื่อนํ า
ท่านเปลีย่ นบรรยากาศขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ า ขึน้ สู่จุดชมวิวภูเขาไฟ ฟูจบิ นยอดเขา ภูเขาคาจิ คาจิ ถือ
เป็ นต้นแบบของความเชื่อชาวญี่ป่ ุนเกี่ยวกับ คาจิ คาจิ -ยามะ ... กระเช้าไฟฟ้ านี้เชื่อมระหว่างสถานี
คาวากูชแิ ละสถานีโคฮันทีอ่ ยู่เชิงเขา และยังเชื่อมไปถึงสถานีฟูจมิ ไิ ดทีอ่ ยู่บนยอดเขา โดย มีความสูง
จากระดับนํ้ าทะเล 1,000 กว่าเมตรทําให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบ คาวาคูชโิ กะและวิวเมืองทีร่ าย
ล้อ มทะเลสาบและที่สําคัญ คือ เห็น ภูเขาไฟฟูจิ ได้อ ย่างชัด เจน ... เมื่อ ขึ้น มาถึง ด้านบนแล้ว จุด ที่
น่ าสนใจคือ The Bell of Tenjo มีความเชื่อกันว่าถ้ามองภูเขาไฟฟูจผิ ่านกรอบรูปหัวใจแล้วสันกระดิ
่
ง่
คําอธิษฐานจะเป็ นจริง ... นอกจากนี้ยงั มีรูปปั ้นกระต่ายที่เป็ นสัญลักษณ์ ของกระเช้าลอยฟ้ า Kachi
Kachi Ropeway ตัง้ ไว้ให้นัก ท่อ งเที่ยวถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ... อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม
ตามหรือเลือก ชมและซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกมากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮัคไค หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ อยู่ระหว่าง
ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อนํ้ าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจาก
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การละลายของหิม ะจากบนภู เขาไฟฟู จมิ ีอ ายุ ม ามากกว่ า 1,200 ปี ... ได้ร บั ใบประกาศจากกรม
ชลประทานของประเทศญีป่ ่ ุนว่านํ้ าในแต่ละบ่อเป็ นนํ้าทีส่ ะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทําให้มสี าหร่ายและหญ้านํ้ าเกิดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ นสีเขียว
สวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในนํ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุดทีส่ ามารถมองเห็นและ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวยทีส่ ุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกจากชุมชุนพืน้ บ้านบริเวณ
โดยรอบ… นํ าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ป่ ุน ทีค่ ลาคลํ่าไปด้วยผูค้ น
และเทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง แหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่าน
การค้า ชิ นจูก ุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั
เชิ ญ ท่ า นเลือ ก ชมและซื้ อ สิน ค้ า มากมาย อาทิ เช่ น เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า, กล้ อ งถ่ า ยรู ป , MP-3,
Walkman, CD-Player, คอมพิว เตอร์, Note Book, นาฬิก า, เสื้อ ผ้า และเครื่อ งสําอาง เป็ นต้ น ***
เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ทีพ่ กั : SUNSHINE CITY PRINCE หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

โตเกียว – อิ สระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิ สระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลื อกช้ อปปิ้ งตามย่ านดังของกรุงโตเกี ยว โดยการนั ง่ รถไฟ
ตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พกั จะอยู่ใกล้กบั สถานี รถไฟ ท่านสามารถนัง่
รถไฟ JR เพื่อท่องเทีย่ วในสถานที่ทม่ี ชี ่อื เสียง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะ
เป็ น

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดยจักพรรดิ เมจิ
และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มตี ้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
ทําให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยู่ภายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาล
เจ้าแห่งนี้ ตลาดปลาสึคิจิ ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโตเกียวทีอ่ ยูบ่ ริเวณ ย่านกิ นซ่ า ตื่นตา
กับปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทัวทุ
่ กทะเลของญี่ป่ นุ ... ให้ท่านได้
เลือ กซื้อ และชม ข้าวของเครื่อ งใช้ -เครื่อ งครัว มากมาย และผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารทะเล ตึ ก รัฐ สภา
(METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญี่ป่ ุนเรียกติดปากกันว่า โทะโจ ซึ้งจัดว่าเป็ นตึกที่
สําคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ป่ ุน ... เป็ นทีต่ งั ้ ทําการของหน่ วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของ
ญี่ป่ ุ นที่สําคัญ ลัก ษณะของตึก ก็เป็ น ที่ส ะดุ ด ตาด้ว ยตึก คู่ สูง ระฟ้ าที่ต ัง้ อยู่ใจกลางเมือ งโตเกีย ว ...
นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อกี ด้วย (ในกรณี ที่อากาศดี ท่ าน
จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม)
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หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว
ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับแฟชันทั
่ นสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100
ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้ ... พร้อมทัง้ เลือกชมและซือ้ สินค้ามากมาย
อาทิ เสือ้ ผ้า เครื่องสําอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และที่ควรพลาดชม ของเล่นสําหรับผู้ใหญ่ ... สําหรับ
ท่านทีช่ ่นื ชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ ร้าน 100 เยน….อากิ ฮาบาร่า แหล่งรวม
เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโตเกียว พร้อมทัง้ ร้านขายเกมส์ แผ่นเกมส์
และสําหรับท่านที่ช่นื ชอบตุ๊ กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่ างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊ กตาใน
แบบของตัวเองได้....รอปปองงิ ฮิ วล์ ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุ
ใจ เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมด์มากมาย อาทิเช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสําอาง นํ้ าหอม เป็ น
ต้น ... อีกทัง้ ท่านยังสามารถขึน้ ชมวิวของกรุงโตเกียวได้ทช่ี นั ้ บนของรอปปองงิได้อกี ด้วย (ไม่รวมค่า
เข้าชม)
สําหรับท่านทีอ่ ยากย้อนวัยสู่ โลกวัยเยาว์ ***สําหรับท่านใดจะไป โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์ สามารถ
เลือกซื้ อทัวร์เสริ มได้ เพียงท่ านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ ารถไฟในการเดิ นทาง) ... โดยทัวร์
พิเศษจะนํ าท่ านสู่ Disneyland ดิน แดนหฤหรรษ์ สํ า หรับ คนทุ ก เพศที่ทุ่ ม ทุ น สร้างกว่ า 600 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย
ตื่นตากับดินแดนตะวันตก Western Land ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า โจรสลัด ทีแ่ สน
น่ ากลัวใน Pirates of the Caribbean สนุ ก สนานกับการนัง่ เรือบุ กป่ าที่ Jungle Cruise ท่านจะได้
พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิรยิ าบถด้วยการนัง่ รถไฟ ชมความหลากหลายภายใน
ดีส นี ย์แ ลนด์ (สํ า หรับ ทัว ร์เสริม ... จะไม่ ม ีบ ริก ารรับ กลับ ที่พ ัก โดยท่ า นสามารถรับ แผนที่แ ละ
รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ท่พี ักจากทางไกด์)ข้อแนะนํ า : หากท่ านมีท่ีเที่ยวที่อยากจะไปเป็ น
พิเศษ กรุณ าแจ้งความประสงค์ก ับทางบริษัทฯก่ อนการเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้ าที่ฯ จะจัด เตรียม
แผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ กลางวัน
และมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว***
ที่พกั : SUNSHINE CITY PRINCE หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

โตเกี ย ว – วัด อาสะกุซ่ า คัน นอน – โตเกี ย วสกายทรี (จุ ด ถ่ า ยรูป ) – ศาลเจ้ า เมจิ – ถนนต้ น
แปะก๊วย อิ โซนามิกิ – ฮาราจูก ุ – ฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)….(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรียบ
เพื่อเตรียมเดิ นทางไปสนามบิ น)
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นํ าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพร
จาก องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ
ประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ ทีม่ ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก
ชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ ์สิทธิ ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ ถนนนาคามิ เซะ ท่าน
จะได้ชมและซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพืน้ เมือง Made In Japan แท้ๆ รวมทัง้ ข้าวของ
เครือ่ งใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น หรือจะเลือกชิมขนม
อร่อยสไตล์ญ่ปี ่ นุ ตามอัธยาศัย ... แล้วนํ าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
ณ ริมแม่น้ํ าสุมดิ ะ หอคอยโตเกียว สกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญ ญาณโทรคมนาคมที่สูง
ที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถ
ทําลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาว
เวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี
ทีบ่ รรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวก วัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ … จากนัน้ นํ าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้า เก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพ
ของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตัง้ อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ
สวนทีม่ ตี ้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทําให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยู่ภายในป่ า ... ในช่วง
วันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้

นํ าท่านสู่ ถนนอิ โช นามิ กิ หรือ กิ งโกะ อเวนิ ว เป็ นหนึ่งในสถานทีย่ อดนิยมในการชมใบไม้เปลีย่ น
สีของต้น แปะก๊ ว ย ในช่ ว งฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้ น แปะก๊ ว ยจะเปลี่ย นเป็ นสีเหลือ งทองอร่าม
สวยงาม ทัง้ สองข้างทาง ใต้ต้นไม้ก็เต็มไปด้วยใบไม้ท่รี ่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อน
หย่อ นใจถนน เส้นนี้สองข้างทางจะมีร้านคาเฟ่ ที่ทําระเบียงยื่นออกมาเพื่อนัง่ ชมต้นไม้ โดยเฉพาะ
ในช่วงทีใ่ บต้นแป๊ ะก๊วยเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองทอง คนจะมานัง่ พักผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก
นอกจากนี้ยงั ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน … นํ าทุกท่านสู่ย่าน ฮาราจูก ุ
แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชัน่ หลากหลายสไตล์ท่ที ่านจะไม่
เคยพบเห็นทีไ่ หนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ทเ่ี สมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ
ซากุระ สาวน้ อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่ างดาว, แม่มดน้ อยโดเรมี เป็ นต้น หรือบางที่ก็หลุด
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.......น.

มากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องทีค่ ลังไคล้
่ หรืออาจจะแต่งกายให้ดเู หมือนมาจากนอก
โลกเลยก็ม ี ... ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวติ ประจําวัน ... สําหรับ
ท่านที่ช่นื ชอบการช้อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มที งั ้ แบรนด์เนมชื่ อดัง หรือ
แฮนด์เมด ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิ ตะ ซึ่งคราครํ่าไปด้วยผู้คน
มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้
เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก
00.30 น.
05.20 น.

สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่ วบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผูโ้ ดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุ ญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูก ค้าที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่ านถู ก
เจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งของทางประเทศไทยและญี่ ป่ ุ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) ตุลาคม – พฤศจิ กายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
14-19, 18-23 ตุลาคม
43,900 39,900
27 ตุลาคม – 1 พฤศจิ กายน
8-13, 15-20 พฤศจิ กายน
42,900 38,900
29 พฤศจิ กายน – 4 ธันวาคม

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
32,900

พัก
เดี่ยว

31,900

6,000

6,000
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
ค่าทําหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
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กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่ างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครือ่ งบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน
, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2.
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบิน ไทยจะไม่ รบั จัด ที่นั ง่ ล่ ว งหน้ า(PRE CHECK IN)อาจต้ อ งนั ง่ แยกกัน ทัง้ กรุ๊ป แต่ ท างบริษัท จะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกัน โปรดทราบทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุกกรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่ อ งจากสายการบินอาจมีก ารปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุด ยาวไทย วันหยุดญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูห นาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8.
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9.
โรงแรมในญี่ป่ ุนไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
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10.
11.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

